
Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov 
akciovej spoločnosti ProOvo, a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 
Svätý Jur, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I v odd. Sa, vložka č. 1266/B, uskutočneného dňa 29. 
júna 2020 na Tomášovskej ul. 22, 900 45 v Malinove 

Uverejnené v súlade so znením ustanovenia § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
 
Uznesenie č. 1/2019 
 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ProOvo a.s. odsúhlasilo návrh 
uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti na zloženie orgánov riadneho valného 
zhromaždenia takto: predseda Ing. Vladimír Baláž, zapisovateľ Ing. Róbert Dubravec, 
overovatelia zápisnice Ulrik Biel Hansen, Krištof Gehri. 

 
Zo všetkých 8510 hlasov všetkých akcionárov bolo prítomných 8510 hlasov, ktoré 

predstavujú 100,00% základného imania spoločnosti. 
 

 
Výsledok hlasovania – uznesenie č. 1/2019 bolo odsúhlasené: 
 Za hlasovalo:   8510 hlasov 
 Proti hlasovalo:       0 hlasov 
 Zdržalo sa hlasovania:      0 hlasov 
 
 
Uznesenie č. 2/2019 
Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ProOvo a.s. odsúhlasilo návrh uznesenia 
predložený predstavenstvom spoločnosti o výsledkoch hospodárenia za rok 2019.  
 

Zo všetkých 8510 hlasov všetkých akcionárov bolo prítomných 8510 hlasov, ktoré 
predstavujú 100,00% základného imania spoločnosti. 
 
 
Výsledok hlasovania – uznesenie č. 2/2019 bolo odsúhlasené: 
 Za hlasovalo:   8480 hlasov 
 Proti hlasovalo:       0 hlasov 
 Zdržalo sa hlasovania:      30 hlasov 
  
 
Uznesenie č. 3/2019 
Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ProOvo a.s. odsúhlasilo návrh uznesenia 
predložený predstavenstvom spoločnosti o Správe dozornej rady za rok 2019 a o záverečnom 
výroku audítora.  
 

Zo všetkých 8510 hlasov všetkých akcionárov bolo prítomných 8510 hlasov, ktoré 
predstavujú 100,00% základného imania spoločnosti. 
 



 
Výsledok hlasovania – uznesenie č. 3/2019 bolo odsúhlasené: 
 Za hlasovalo:   8480 hlasov 
 Proti hlasovalo:       0 hlasov 
 Zdržalo sa hlasovania:      30 hlasov 
 
 
Uznesenie č. 4/2019 
Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ProOvo a.s. odsúhlasilo návrh uznesenia 
predložený predstavenstvom spoločnosti o návrhu na schválenie účtovnej závierky a o návrhu 
na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019.  
 

Zo všetkých 8510 hlasov všetkých akcionárov bolo prítomných 8510 hlasov, ktoré 
predstavujú 100,00% základného imania spoločnosti. 
 
Výsledok hlasovania – uznesenie č. 4/2019 bolo odsúhlasené: 
 Za hlasovalo:   8480 hlasov 
 Proti hlasovalo:       0 hlasov 
 Zdržalo sa hlasovania:      30 hlasov 
 
 
Uznesenie č. 5/2019 
 
Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ProOvo a.s. odsúhlasilo návrh uznesenia 
predložený predstavenstvom spoločnosti o audítorovi: Ing. Juraj Kello (číslo licencie 1034) za 
audítora spoločnosti pre rok 2020. 
 

Zo všetkých 8510 hlasov všetkých akcionárov bolo prítomných 8510 hlasov, ktoré 
predstavujú 100,00% základného imania spoločnosti. 
 
Výsledok hlasovania – uznesenie č. 5/2019 bolo odsúhlasené: 
 Za hlasovalo:   8480 hlasov 
 Proti hlasovalo:       0 hlasov 
 Zdržalo sa hlasovania:      30 hlasov 
 
Uznesenie č. 6/2019 
 
Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ProOvo a.s. odsúhlasilo návrh uznesenia 
predložený predstavenstvom spoločnosti o podnikateľskom zámere na rok 2020.  
 

Zo všetkých 8510 hlasov všetkých akcionárov bolo prítomných 8510 hlasov, ktoré 
predstavujú 100,00% základného imania spoločnosti. 
 
Výsledok hlasovania – uznesenie č. 5/2019 bolo odsúhlasené: 
 Za hlasovalo:   8 510 hlasov 
 Proti hlasovalo:       0 hlasov 
 Zdržalo sa hlasovania:      0 hlasov 
 
 
Malinovo, 29.6.2020 


